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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av närståendes betydelse 

för tillfrisknandet hos svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning. 

Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas kritiskt sjuka patienter med olika typer av 

svåra sjukdomstillstånd. Att vårdas som patient på en intensivvårdsavdelning är ansträngande 

och innebär många påfrestningar och som patient är man i stort behov av närståendes närvaro. 

Metod: En kvalitativ metod valdes. Intervjuer med nio sjuksköterskor på tre olika 

intensivvårdsavdelningar genomfördes och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Granheim och Lundman. 

Resultat: I resultatet framkom två domäner- Att gynna sin närstående i tillfrisknandet och Att 

inte gynna sin närstående i tillfrisknandet.   

Slutsats: Närstående är viktiga för kritiskt sjuka patienter. De är de som känner patienten bäst 

och kan föra dennes talan. Som sjuksköterska måste man vara lyhörd för vem som är 

patientens närstående. Det finns även patienter som inte har någon närstående och i de fallen 

så påverkas inte patienten negativt. De patienter som har en dålig relation med närstående kan 

tillfrisknandet påverkas negativt. Detta eftersom det ger en känsla av ensamhet och 

övergivenhet. 

Nyckelord: Närstående, tillfrisknande, intensivvårdsavdelning, sjuksköterska 



 
 

Abstract 

Nurses' experience of the importance of close relatives in recovery of seriously ill 

patients in intensive care.  

 

Aim: The aim of this study was to summon and describe the knowledge from nurses, hence 

the importance of the meeting between close relatives and seriously ill patients during 

intensive care.  

 

Background: At the Intensive Care Unit, critically ill patients with different types of traumas 

and/or illness will be treated. This is a strenuous and in many ways exhausting experience for 

the patient. Being close to relatives could often ease the burden of the inconvenient and 

unfamiliar situation. 

 

Method: A qualitative method was chosen. In depth interviews with nine intensive care 

nurses at three different intensive care facilities was conducted, and the result was analyzed 

by qualitative content analysis according to Graneheim and Lundmans method. 

 

Results: From the interviews, and the study, two clear domains approached – To foster a 

close relatives recovery process and To not foster a close relatives recovery process. 

 

Conclusion: Close relatives are important to critically ill patients. Close relatives often knows 

the needs and the preferences of the patient, and therefore often is the best spokesman of the 

patients interest. As nurse you should be responsive to who is the close relative. In case of 

patients with no close relatives, the process doesn´t need to be negative. In case of a 

dysfunctional relationship, between the patient and the relative, the process could be negative 

for the patients healing. Instead of comfort a dysfunctional relationship could lead to negative 

feelings of loneliness and abandonment. 
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Sammanfattning 

Varför behövs denna studie? 

 Få studier, som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av närståendes betydelse för 

tillfrisknandet hos en kritiskt sjuk patient på IVA, har gått att finna. 

 För att få en djupare förståelse för närståendes betydelse för den kritiskt sjuke 

patienten på IVA. 

Vad är det viktigaste resultatet? 

 Närstående är viktiga för tillfrisknandet hos kritiskt sjuka patienter på en IVA 

avdelning eftersom det är de som känner patienten bäst och kan föra dennes talan. De 

ger patienten kämpaglöd, trygghet och hopp. 

 Om patienten har en dålig relation till närstående så kan det påverka tillfrisknandet 

negativt eftersom det ger en känsla av ensamhet och övergivenhet. 

 Hur ofta och hur mycket de närstående ska vara på besök är den svåra frågan. Där 

fanns egentligen inget givet svar. 

Hur ska studiens resultat användas i praktiken?  

 Sjuksköterskorna bör hålla en dialog med både patient och närstående angående 

besökstider. Framförallt vara lyhörda för vad patienten vill eftersom 

fördjupningsarbetet visar att patienterna inte alltid vågar säga till sina närstående när 

de är trötta och vill vara ifred. Vilotider var något alla var överens om men när och hur 

fanns inga svar på. 

 Sjuksköterskorna bör även ta reda på vem som patienten räknar som sin närstående 

eftersom det inte alltid är en familjemedlem. 
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Bakgrund    

På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter som är i behov av en högteknologisk och 

avancerad sjukvård. Intensivvård innefattar monitorering, behandling, diagnos och vårdande 

av en patient med sviktande organ, ett eller flera. Det som också kännetecknar dagens 

intensivvård är närvaro och tätt samarbete av multidisciplinär vårdpersonal som utför nära 

vård av patienten (Renck 2003 och Soini & Stjernström 2012). På en intensivvårdsavdelning 

är det inte ovanligt att patienten är kritiskt svårt sjuk med allvarliga och i många fall även 

livshotande tillstånd. Ofta är patienten instabil och prognosen är inte alltid säker. Vårdtider 

kan variera stort, från endast någon dag upp till månader, men den vanligaste vårdtiden ligger 

på en till ett par veckor (Stubberud 2009). Målet med intensivvård är att optimera tillståndet 

för patienten, för att återfå hälsa (Lundberg 2012). 

 Hälsa är ett svårdefinierat begrepp men klassas enligt WHO som ett tillstånd där en människa 

känner ett välbefinnande fysiskt, psykisk och socialt och inte enbart frånvaro av sjukdom. I en 

studie av Herbert & Eriksson (1995) där vårdledare intervjuades angående sin syn på hälsa, så 

beskrevs hälsa som att vara frisk men även som en känsla av välbefinnande där patientens 

egen inställning är viktig –framförallt en positiv attityd. Betydelsen av harmoni och balans 

såväl som gemenskap med familjen, vänner och arbete är av vikt för en god hälsa. Det 

framgick tydligt att hälsa för vårdledarna i studien innebar att mår personen bra fysiskt, 

psykiskt och även mentalt uppnås hälsa. Gadamers (2003) förklaring av begreppet hälsa är 

realistiskt och dynamiskt då sjukdom inte utesluts. Hälsa innebär att kunna bli sjuk för att 

sedan åter bli frisk. Hälsa innebär en balans där kropp och själ hör ihop som en helhet men 

innebär också helande. Eriksson (1994) beskriver hälsa som friskhet, sundhet och 

välbefinnande. En helhet som är unik för varje individ. Begreppet hälsa är mångdimensionellt 

och svårt att definiera. Hon beskriver även hälsa ur andra aspekter såsom hälsans etiologi som 

förklarar varje individs upplevelse av att inneha hälsa. Hälsa beskrivs som en dynamisk 

process där samspelet mellan miljön och individen är det centrala. Upplevelsen av hälsa är 

subjektiv och varierar från stund till stund och beror till stor del på individens aktuella 

situation. Hälsa är även relativt i förhållande till människan, kultur och samhälle, tid och rum, 

sin innebörd, sitt vetenskapliga perspektiv, sin kontext samt sin användning. Antonovsky 

(1991) utgår från det friska och han fokuserar på vad som skapar god hälsa istället för vad 

som orsakar sjukdom. Vidare menar Antonovsky att vissa människor upprätthåller god hälsa 

trots att de utsatts för påfrestningar som borde leda till ohälsa. Detta beskriver han bero på en 
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stark upplevelse av sammanhang (KASAM). Detta begrepp innebär att uppfatta livet som 

hanterbart, meningsfullt och begripligt. Att livet är hanterbart innebär att ha möjlighet till 

inflytande och att kunna påverka sin livssituation. En meningsfull livssituation åsyftar till att 

människan genom att engagera sig och anstränga sig kan bli motiverad att göra en insats samt 

att bevara hoppet. Slutligen menar Antonovsky att om livssituationen är begriplig så skapar 

det kontroll och trygghet i tillvaron.  

Det framkom i en studie av Almerud et al (2007) att det innebär många påfrestningar för en 

människa att vara patient på en intensivvårdsavdelning. De upplevde att deras liv är hotat, att 

de förlorade kontrollen och inflytandet över sin egen kropp samtidigt som de befann sig i en 

okänd och skrämmande miljö. En miljö de upplevde som steril och naken, som ett kallt 

garage. Patienterna upplevde att vårdgivare inte gav information som var av vikt utan mest 

pratade om vardagliga saker. Patienterna önskade att samtalen mer kunde beröra existentiella 

frågor men även att personalen förklarade den medicinsktekniska utrustning som finns kring 

patienten. Detta för att de såg hur personalen till fullo förlitade sig på tekniken. Patienterna 

upplevde sig inte bekräftade som personer utan som ett objekt som monitorerades, en 

främling som vårdar en främling. Detta ökade känslan av ensamhet och oro och det i sin tur 

påverkade orken att kämpa mot sjukdomen de led av, negativt (Almerud et al 2007). I en 

studie av Rattray et al (2010) upplevde många patienter att de hade dåliga minnen efter att ha 

vårdats på en intensivvårdsavdelning. De uppgav att de under vårdtiden haft mardrömmar, 

hallucinationer och känsla av hjälplöshet men trots detta har patienterna känt att de varit 

trygga. I studien framkom det att lite över hälften av patienterna kommit ihåg att närstående 

varit på besök och att de känt igen sina närstående. Känslan av att känna obehag och rädsla 

under vårdtiden på en intensivvårdsavdelning bekräftas i en studie gjord av Mylén et al 

(2015). Dock framkom det i studien att personal och närstående får dem att känna sig trygga 

genom att bekräfta att de är kring patienten. Genom att vårdpersonal har behandlat dem 

professionellt och rätt kompetens är tillgänglig kan patienten känna tillit och förtroende för 

vården.      

Enligt Socialstyrelsen är en anhörig en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna och närstående en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna (Socialstyrelsens 

Termbank 2004). I Nationellt kompetenscentrum används ordet anhörig i avseende en person 

som stödjer eller vårdar en närstående. I många texter blandar man orden närstående och 
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anhörig och använder de ofta för samma sak (NK, 2010). I en studie gjord av Bergbom & 

Askwall (2000) förklarade patienter att en närstående inte begränsas till civilstånd eller 

biologiskt släktskap. En närstående är den som står patienten närmast, exempelvis make, 

maka, barn, en vän, granne eller avlägsen släkting. En eller flera personer som ger känslan av 

trygghet, inre lugn och harmoni, någon att lita på och någon som bryr sig (Bergbom & 

Askwall 2000). En närstående till någon som är kritiskt sjuk är en person som den sjuke litar 

på och sätter sin tilltro till, någon som bryr sig om den sjuke. En nära relation är en relation 

som sträcker sig över en period och innebär ömsesidighet (Harvey & Omarzu 1999). I en 

studie gjord ur närståendes perspektiv, om att ha en nära som patient på en 

intensivvårdsavdelning, framkom det att närstående anser sig själva vara en viktig del av 

tillfrisknandet. En av informanterna i den studien uttryckte att om det inte vore för hen hade 

patienten inte haft styrkan till att klara av situationen. Närstående ville gärna bli inkluderade i 

vården av patienten, inte bli uteslutna när det enligt personalen inte passade. Detta då 

närstående hade lovat att vara där oavsett vad som än hände. Det framkom även att närstående 

upplevde att de hade en lugnande effekt på patienten (Johansson et al 2005). Redan Florence 

Nightingale (1989) förklarade vikten av att ha närstående och goda vänner på besök. Hon 

klargjorde vikten av en positiv attityd hos dem som kommer på besök till en svårt sjuk patient. 

Genom att tala om glädjeämnen livas patienten upp och det ger dem viljan att motta den vård 

som erbjuds. Enligt Eriksson (2000) är omvårdnadens kärna relationen mellan vårdaren och 

patienten. Genom att tillvarata patientens egna resurser och strategier kan denne få ökad 

känsla av hopp och livskvalitet och genom att möta hela människan skapas ett tillstånd där 

patienten kan känna tillit. Vårdandet måste grunda sig i det humanistiska synsättet av vördnad 

och respekt (Eriksson 2000). Enligt Eriksson (1994) är syftet med omvårdnad att lindra 

lidande. Verktygen för detta är tro, hopp och kärlek.   

 

Problemformulering 

De studier som tidigare har hittats gällande detta område har belyst att närstående har stor 

betydelse och att de fungerar som en länk mellan patient och sjuksköterska. En god relation 

till närstående är en förutsättning för god vård. När vi har sökt efter studier som tar fasta på 

sjuksköterskors erfarenheter av hur närståendes närvaro kan påverka den kritiskt sjuke 

patientens hälsa har vi funnit att de är få.  



5 
 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av närståendes betydelse för 

tillfrisknandet hos svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning.   

 

Metod   
 

Studiens design och metoder  

Då syftet med denna studie var en fördjupning i sjuksköterskornas erfarenhet av närståendes 

betydelse för tillfrisknandet hos svårt sjuka intensivvårdspatienter så valdes en kvalitativ 

metod. Kvalitativ metod används för att få en fördjupad förståelse för varför människor 

handlar och upplever saker som de gör. Den kvalitativa metoden skapar också en möjlighet 

till att skapa en förståelse för varje individs erfarenhet och livsvärld (Polit & Hungler 1999). 

Den kvalitativa metoden är också flexibel vilket ökar möjligheten att förstå helheten av den 

införskaffade datan. Datainsamlingen skedde genom att enskilda, ostrukturerade intervjuer 

genomfördes. Intervjuerna var ostrukturerade då det ökar möjligheten för informanterna till 

att svara öppet och för att minska möjligheten för forskarna att ha en förutbestämd syn (Polit 

& Beck 2012).  Utformningen av denna studie har till stor del följts av riktlinjerna för Journal 

of Advanced Nursing. 

Deltagare och datainsamling   

En förfrågan om tillåtelse att genomföra intervjuer skickades ut till tre avdelningschefer på 

intensivvårdsavdelningar på tre olika sjukhus (Bilaga 1). Förfrågan innefattade att få 

genomföra intervjuer med specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor med minst två års 

erfarenhet. Alla tre chefer gav sitt godkännande och vidarebefordrade förfrågan (Bilaga 2) till 

sjuksköterskor som kunde inkluderas i studien på respektive avdelning. Nio sjuksköterskor 

kontaktade författarna om att vilja delta i studien. Första intervjun genomfördes som en 

pilotintervju för att säkerställa en god kvalité på intervjuerna (Patel & Davidsson 2011). 

Pilotintervjun lyssnades igenom och transkriberades, inga justeringar på frågor gjordes och 

pilotintervjun räknas in i resultatet. Under intervjuerna hade författarna intervjuguide (Bilaga 

3) till hands med öppna frågor som stöd under intervjuerna (Patel & Davidsson 2011). 

Intervjuerna spelades in och tog mellan 10-27 minuter. Därefter transkriberades intervjuerna. 

Tre av informanterna arbetar inom Region Östergötland. Resterande informanter arbetar inom 
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Kalmar läns Landsting, men på två olika sjukhus. Sammanlagt medverkade två män och sju 

kvinnor i studien. Åldern varierade mellan 40-62 år och arbetslivserfarenheten varierade 

mellan fyra år till 34 år.  

Dataanalys   

Kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera insamlad data. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) syftar kvalitativ innehållsanalys till att hitta likheter och skillnader i ett 

textinnehåll. Innehållet i sin tur kan vara baserade på människans enskilda berättelse om sina 

upplevelser. Analysmetoden är en induktiv metod som innebär att forskaren genomför en 

förutsättningslös analys. Analysen kan göras med latent eller manifest ansats. Både latent och 

manifest innehållsanalys innefattar tolkning av texter men tolkningarna varierar i 

abstraktionsnivå och djup. Den manifesta analysen handlar om att beskriva det som uttrycks i 

texten. Att presentera det uppenbara och synliga samt uttalade innehållet i texten, med så låg 

tolkningsgrad som möjligt. Den latenta analysen tolkar den underliggande meningen som 

återkommer i texten som helhet. I studien genomfördes en manifest analys. De genomförda 

intervjuerna transkriberades ordagrant. Författarna läste sedan var för sig igenom varje 

intervju flera gånger för att skapa en helhetsbild. Därefter markerades meningsbärande 

enheter ut som svarade mot studiens syfte och som innefattade korta fraser eller meningar, 

enskilt av författarna. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna till mindre text men 

innehållet bibehölls. Underkategorier bildades utav de framkomna kondenserade 

meningsbärande enheterna. Underkategorierna bildade sedan kategorier och slutligen 

framkom två domäner. Under analysarbetet har omformulering av domäner och kategorier 

samt underkategorier skett för att kunna svara till studiens syfte.    

Etik  

Deltagarna i studien informerades först skriftligt och sedan muntligt om att deltagandet i 

studien är frivilligt. De informerades om att de utan att berätta anledning kan dra tillbaka sin 

medverkan samt även informerades om studiens syfte enligt Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, WMA, 2015). Allt insamlat material har avidentifierats och kodats. 

Materialet har lyfts ifrån individnivå och alla citat har avidentifierats för att inte kunna 

härledas till informanterna. Informanterna har givit sitt samtycke om medverkan i studien 

först skriftligt och sen muntligt i samband med intervjuernas start (Codex 2015). Det 

inspelade materialet behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) vilket innebär att inga 

obehöriga kommer ha tillgång till materialet. Inför studien utgick författarna utifrån WMA 
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(2008) och Medicinska Forskningsrådets (2000) grundläggande etiska principer: 

autonomprincipen, rättviseprincipen, godhetsprincipen och principen att inte skada i forskning 

med människor. Detta för att skydda informanternas integritet och visa dem respekt.  

Resultat 
 

Domän Kategorier Underkategorier 

Att gynna sin 

närståendes 

tillfrisknande 

Ge trygghet  Vara närvarande 

 Skapa lugn genom sin röst och 

beröring 

Ge beskydd  Vara som en advokat 

 Föra patientens talan 

Ge kämpaglöd  Ger styrka 

 Puscha, peppa och stötta 

 Ge hopp och glädje 

 Visa på en framtid 

 Skapa hemkänsla 

Ge och ta del av 

information 

 Skriva dagbok 

 Kommunicera 

 Bli personlig 

Vara delaktig  Ställa frågor 

 Vara en påtryckare 

Att inte gynna sin 

närståendes 

tillfrisknande 

Vara överbeskyddande  Hindra vårdpersonal 

 Kränka integritet 

För mycket närvaro  Vara för många på besök 

 Skapar negativ stress 

 Få besök mot sin vilja 

 Trötta ut 
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Att gynna sin närståendes tillfrisknande  

Att gynna sin närståendes tillfrisknande innefattar kategorierna Ge trygghet, Ge beskydd, Ge 

kämpaglöd, Ge och ta del av information och Vara delaktig.   

 Ge trygghet  

Det framkom i studien att närstående innebar trygghet för patienten, vilket var en av de 

viktigaste delarna för tillfrisknandet hos patienten enligt sjuksköterskornas erfarenhet. Med 

trygghet innefattade det att närstående gav patienten ett lugn och en  känsla av samhörighet. 

Patienter fick se kända ansikten, höra kända röster och bli berörda av kända händer. När en 

patient är stressad uppgav sjuksköterskorna att ett besök av rätt närstående har en lugnande 

effekt.       

”...när anhöriga är hos dom... dom känner sig trygga...” SSK 4 

Miljön på en intensivvårdsavdelning kan ibland kännas skrämmande. Därför ansåg 

sjuksköterskorna att det var positivt med att närstående kom på besök och att patienterna har 

närstående omkring sig för att skapa trygghet.   

Hos sederade patienter upplevde sjuksköterskor att närstående har en lugnande effekt på 

patienten. Exempelvis genom att patienten hör en bekant röst. Sjuksköterskorna uppgav att de 

tror att patienten ändå hör och förnimmer att närstående är där och ger då patienten ett lugn. 

Vissa sjuksköterskor uppgav att de även ser på vitala parametrar, som puls och blodtryck, att 

patienten reagerar när närstående är på besök. Även om patienterna är sederade tror 

sjuksköterskorna att närstående inger trygghet hos patienten med deras närvaro.      

”... Det verkar i alla fall som att dom även om dom eh är sederade och inte vi har jättemycket 

kontakt med dom så ser man på parametrar över att dom reagerar väldigt mycket på när dom 

hör anhörigas röst på ett annat sätt än när dom hör våra röster...” SSK 2 

 

Ge beskydd  

De förklarade också att närstående är som en slags advokat för patienten. Med detta 

förklarade de att närstående är de som för patientens talan, någon som vet vad patienten 

tycker, står för och känner. Närstående är de som känner patienten bäst. Sjuksköterskorna 
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förklarade att närstående är de som patienten är i behov av under tiden dem är inlagda på en 

intensivvårdsavdelning, någon som kan fungera som deras förlängda arm. Sjuksköterskorna 

benämnde närstående som patientens beskyddare vilket var en viktig del för att nå 

tillfrisknande.  

Ge kämpaglöd  

Sjuksköterskorna uttryckte att de har sett närstående ge hopp och glädje till patienten. Att 

närstående ger patienten styrka till att fortsätta kämpa är en viktig del i att kunna nå 

tillfrisknandet. Genom att få besök av närmaste familjen, barn, barnbarn och barnbarnsbarn 

fick patienterna kämpaglöd mot att nå ett tillfrisknande. Närstående är de som bäst kan pusha 

på patienten, de som kan peppa till att kämpa mot ett tillfrisknande enligt sjuksköterskorna. 

Närstående kan hjälpa patienten att känna att det finns någonting som väntar efter 

intensivvårdsavdelningsvistelsen, en framtid att kämpa för. Patienten får ett driv, en hjälp att 

orka gå igenom alla behandlingar, sjukgymnastik, smärta och andra jobbiga besvär. Någon 

som stöttar i det svåra och peppar dem.        

”...dom pushar på patienten...” SSK 7 

”...jag tror att det är, det är mycket närstående som får dom att, eh, kämpa. Har man ingen, 

har man inget att kämpa för och komma tillbaks till...” SSK 8 

   

Under intervjuerna framkom tre tydliga exempel på när närstående verkligen har haft 

betydelse för patienten. Det som handlade om att kämpa vidare, att fortsätta leva.  

”...när dottern ropa så vände hon alltså å hon lever än...” SSK 4 

”...gumman hon tjata så dant att ja va tvungen å träna för å komma tillbaka, å då e d bara å 

göra´t...” SSK 4 

”... han tyckte det var så jädra jobbigt och så, och han tyckte egentligen att det var skönare 

att dö men sen en dag så sa han, tänkte han att sen, men nej jag, min fru och mina 2 barn, nu 

jävlar, jag ska göra allt för att nu, för att jag ska göra allt för att komma hem till dom...” SSK 

8 



10 
 

   

Det framkom under intervjuerna att om patienten och närstående har haft en god relation 

innan insjuknandet så har det stor betydelse för tillfrisknandet att de närstående finns där för 

den sjuke. De ansåg även att om närstående mår bra påverkar det patienten positivt och när 

patienten börjar må bättre, mår närstående bättre, att det följs åt. Om närstående har en positiv 

syn smittar det av sig på patienten vilket gynnar tillfrisknandet enligt sjuksköterskorna.  

En del patienter har inte några närstående, som finns där för dem. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att om ensamheten var självvald hade avsaknaden av närstående ingen påverkan på 

tillfrisknandet. Däremot om närstående fanns men inte närvarade och/eller peppade kunde det 

påverka tillfrisknandet negativt hos patienten.  

Att skapa en hemkänsla gynnade patienternas tillfrisknande. Detta genom att närstående tog 

med bilder på exempelvis närstående, djur eller andra motiv som är betydelsefull för 

patienten. Detta ger något att prata om, gav glädje och något att kämpa för.   

”...vi har ett papper nu som dom får fylla i utav anhöriga om vad dom närstående tycker om, 

vad han ser framemot å såna grejer och det kom ju ofta dom anhöriga med grejer till så det 

är rätt musik eller alla bilder man tar me på barn och barnbarn för att dom liksom ska ha 

alla dom här runtomkring sig..” SSK 3 

 

Det framkom under intervjuerna hur viktig patientens egen inställning är för att nå ett 

tillfrisknande enligt sjuksköterskorna. De ansåg att om man är nedstämd, inte har gnistan och 

viljan så kan det ta längre tid att nå tillfrisknande, trots närståendes stöd. När patienten har 

mental styrka och hopp om bättring gynnar det framtiden.  

”...dom ger upp hoppet och när dom ger upp hoppet så har ju inte vi så mycket åh... lägga till 

faktiskt...” SSK 6 

”...men det är svårt att få ett tillfrisknande om inte patienten vill... om inte gnistan finns så... 

kvittar det hur mycket vi gör... det måste finnas en gnista som håller en igång... det är bara 

så...” SSK 4 
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Ge och ta del av information  

Vilotider var någonting som påtalades att det var av stor vikt för patienten och dennes 

tillfrisknande. Med vilotid ansåg sjuksköterskorna att det var en störningsfri tid. Inga 

närstående på besök, inga provtagningar eller andra omvårdnadsåtgärder. Vilotiderna ansågs 

inte vara viktiga att ha speciella tider utan detta var en överenskommelse som skulle ske med 

patienten, närstående och all personal.      

”.. störningsfri tid och att man inte ska hålla på med en massa provtagningar och åhh .. ja... 

det, den vilan är ju så himla viktig...” SSK 9 

 

För patientens bästa skulle en kommunikation ske mellan patienten, närstående och 

vårdpersonalen om när besök skulle ske. Detta var av vikt att framföra till närstående för att 

gemensamt kunna arbeta mot målet att patienten ska må väl både under och efter besök. Det 

är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd över när patienten vill ha besök och när den inte vill. 

Det påtalades också att sjuksköterskorna själva är dåliga på att ringa efter närstående när 

patienten själv vill. Det togs upp att det borde bli mer acceptabelt att ringa efter närstående 

även nattetid, då det ofta är då ångesten hos patienten kommer och det är då de ofta vill ha 

besök. Det framkom, i flera fall, under intervjuerna att närstående faktiskt har givit deras 

tillåtelse att ringa dygnet runt vid behov, detta för att lindra patientens ångest och oro.  

För att gynna tillfrisknandet hos patienterna ansåg sjuksköterskorna att det fanns hjälpmedel 

att nyttja. Ett exempel på det är dagboken. I den skriver vårdpersonal om patientens vård, 

planering, behandlingar, besök etc. Sjuksköterskorna bjuder även in närstående till att skriva i 

dagboken. Fotografier tas för att klistra in i dagboken och motiven är ofta patienten 

tillsammans med närstående. Dagboken i sin tur är en hjälp för patienten att minnas tiden på 

intensivvårdsavdelningen, i stöttning av närstående. Detta ansåg sjuksköterskorna var en del 

av rehabiliteringen under tillfrisknandet efter intensivvården.  

”...dom behöver dagboken också för å påminnas...” SSK 4 

 

Det framkom också i intervjuerna att patienterna även har närstående som en slags 

informationskälla, som kan komma ihåg vad som sagts och vilka beslut som tas. Ofta är det 

väldigt mycket information att ta in för en patient.   
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Men ett av dom viktigaste hjälpmedel som sjuksköterskorna ansåg fanns var att föra en dialog 

med närstående för att tillsammans hjälpa patienten mot ett tillfrisknande. Att gemensamt 

sätta upp mål att nå. Diskussioner skulle föras mellan patient, närstående och vårdpersonal.     

Vara delaktig  

Sjuksköterskorna berättade att när närstående kommer så pysslar de om patienterna lite extra. 

De patienter som har närstående hos sig får lite extra omvårdnad. De patienter som har 

närstående hos sig eller ska få besök prioriteras för att få omvårdnad. Närstående som ställer 

frågor är en påtryckare för att ge patienten ännu bättre vård upplevde sjuksköterskorna. De sa 

också att närstående påverkade sjuksköterskorna och den andra vårdpersonalen till att bli lite 

ytterligare på tårna att göra ett bättre jobb för patienten.     

”...när anhöriga kommer så pysslar vi om patienten lite extra noga...” SSK 7 

 

 

Att inte gynna sin närståendes tillfrisknande  

Under denna domän framkommer sjuksköterskornas erfarenhet av hur närståendes närvaro 

inte gynnar patientens tillfrisknande i undertemat: Vara överbeskyddande och för mycket 

närvaro.   

Vara överbeskyddande  

Det framkom att närstående ibland kunde ha en hindrande roll. Detta genom att hindra 

vårdpersonalen att exempelvis mobilisera då närstående ansåg att patienten var för dålig men 

sjuksköterskan ansåg att patienten var i skick för mobilisering. Det framkom även exempel på 

tillfällen när närstående varit rent destruktiva, inte velat patienten det bästa. Till exempel när 

närstående bestämt vem som får komma på besök, eller inte, utan att ha pratat med patienten 

om detta. Detta gav patienten en negativ stress och en upplevelse av integritetskränkande. Då 

är det extra viktigt som vårdpersonal att vara tydliga med tystnadsplikten, enligt 

sjuksköterskan.     

För mycket närvaro  

Sjuksköterskorna hade delade meningar gällande besökstider. Vissa ansåg att det var av vikt 

att korta ner besöken av närstående, men att ha fler och kortare besök. De ansåg även att inte 
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för många närstående skulle vara där samtidigt då det påverkade patientens mående negativt, 

att det blev en stress för patienten.   

Det framkom också att fria besökstider var det mest optimala då närstående kunde komma på 

besök när patienten var i behov av det. Men det som är positivt med att ha fasta besökstider 

och som gjorde att beslutet om när närstående fick komma eller inte, inte ligger på patienten 

vilket minskar pressen på patienten.        

”...vi ska ha klara besökstider. Inte bara för patientens skull, utan för att dom anhöriga ska 

känna att dom, då har jag den tiden, då kan jag koncentrera mig på att gå dit och sköta 

det...” SSK 2 

 

Det framkom att sjuksköterskorna inte tyckte att det bara är positiva effekter för patienten av 

att ha närstående på besök. Sjuksköterskorna uppgav att om det blev för mycket besök, att 

närstående kom för ofta, så påverkade det patientens mående negativt. Om närstående är på 

besök är det viktigt att de inte hela tiden håller på att ta i patienten och beröra. 

Sjuksköterskorna ansåg att det räcker med att bara sitta bredvid, finnas i rummet men inte 

hela tiden kräva uppmärksamhet från patienten.   

Under intervjuerna framkom det att det var av stor vikt att tidigt under patientens vårdtid 

tydliggöra vilka som tillhör de närmsta närstående. Detta för att vem som helst inte ska få 

komma på besök då det kan innebära en negativ inverkan på patienten under den mest kritiska 

tiden.  

Ett ytterligare stressmoment hos patienterna enligt sjuksköterskorna är när de inte vågar säga 

till närstående att de inte vill ha besök. Patienten kanske för tillfället inte orkar med besök, att 

de för tillfället vill vara ensamma. Sjuksköterskorna uttryckte i de fallen att det ofta berodde 

på att patienten för tillfället inte orkade vara pigga och glada, de ville inte visa sig svaga. I det 

fallet måste sjuksköterskan vara lyhörd för vad patienten vill för att stödja patienten. Men 

sjuksköterskorna uppgav att i de fallen då patienten inte säger något att de inte heller hindrade 

närstående att komma på besök.  

Sjuksköterskorna uppgav att patienten i många fall inte ville visa sig sjuk, visa sig svag. En 

del av patienterna är vana vid att vara den starka i familjen, ville inte tappa sin roll i familjen. 
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Detta påverkade patienten negativt och förorsakade stress enligt sjuksköterskorna. I de fall när 

patienten känner så, krävs ett samarbete mellan patienten, närstående och sjuksköterskan för 

att nå ett lugn hos patienten så den kan slappna av. I dessa fall ansåg sjuksköterskorna att det 

var upp till patienten att bestämma hur nära närstående får komma och hur mycket de får 

hjälpa till.  

”...jag tror som patient så vill man ju på något sätt också ha en acceptans att nu är jag ju sjuk 

och nu är jag ändå omtyckt även om jag är sjuk.. ni tycker om mig trots att jag ser ut om jag 

gör...” SSK 7 

  

Diskussion   

Metoddiskussion  

Till denna studie valdes en kvalitativ ansats för att på bästa sätt kunna svara till syftet som var 

att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av närståendes betydelse för tillfrisknandet hos svårt 

sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning. Den kvalitativa metoden anses bäst lämpad till 

studier som söker människors erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck 2012). 

Ett erfarenhetskrav på sjuksköterskorna sattes för att säkerställa att de hade tillräckligt med 

erfarenhet för att kunna ge exempel på möten med patienter och närstående i olika situationer. 

Deltagarnas erfarenhet varierade mellan 4-34 år vilket innebar att vi fick med sjuksköterskor 

med både mindre erfarenhet men även de med längre. Det är enligt Graneheim & Lundman 

(2004) bra att välja deltagare med olika erfarenhet för att kunna belysa forskningsfrågan ur 

olika perspektiv. Enligt Lundman & Graneheim (2008) så ökar studiens giltighet ifall både 

kvinnor och män inkluderas. I denna studie är könsfördelningen är inte jämn då det var två 

män och sju kvinnor som medverkade, men detta tror inte författarna påverkar resultatet. 

Intervjuer användes som metod för datainsamling för att sjuksköterskorna skulle få berätta 

sina erfarenheter och med kvalitativ ansats som metod skapas en möjlighet för författarna att 

skapa sig en helhetsbild av den insamlade datan (Graneheim & Lundman 2004).  Dessa 

intervjuer bandinspelades och under intervjuerna användes en intervjuguide med öppna 

frågor. Detta för att skapa en möjlighet för sjuksköterskorna att själva tänka och berätta sina 

erfarenheter och för att minska risken för författarna att skapa en förutfattad mening (Polit & 

Beck 2012).  För att se att frågorna som formulerats svarade på syftet genomfördes en 
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pilotstudie som transkriberades och lyssnades igenom av båda författarna. Efter första 

genomlyssningen ansåg författarna att svaren på frågorna svarade till studiens syfte och 

inkluderades i studien. Nackdel med att genomföra intervjuer med öppna frågor är att risk 

finns att informanterna lämnar ämnet som rör frågan (Polit & Beck 2012), men då ställdes 

följdfrågor som; hur tänkte du nu? Kan du förklara mer? Kan du utveckla detta vidare?   

Intervjuerna skedde enskilt i rum som valts för att skapa en ostörd miljö, för att skapa en trygg 

stämning för informanterna. Trost (2010) och Polit & Beck (2012) säger att plats och tidpunkt 

för intervjuerna är av stor vikt för att skapa trygghet hos informanterna. Därigenom ökar 

kvalitén på resultatet och ökar chanserna för informanterna att bli avslappnade och lättare kan 

berätta sina erfarenheter. Informanterna fick själva välja plats och tid för genomförandet av 

intervjuerna, med förslag från författarna. Intervjuerna tog mellan 10 och 27 minuter, vilket 

enligt Trost (2010) är något kort. Författarna gav ändå informanterna möjlighet till att tänka 

igenom sina svar genom tystnad och följdfrågor, men då svaren under intervjuerna ändå 

svarade till syftet anses inte tiden som intervjuerna genomfördes påverka resultatet.   

Det är viktigt att tydligt beskriva forskningsprocessens olika delar för att öka trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman 2004). Författarna anser sig tydligt ha redovisat metoden, urvalet, 

datainsamlingen och analysen i denna studie. Enligt Graneheim & Lundman (2004) är det 

också av stor vikt att författarna tydliggör sin förförståelse då detta kan påverka analysarbetet. 

Ingen av författarna har erfarenhet av att arbeta på en intensivvårdsavdelning, men har arbetat 

som sjuksköterskor och därigenom mött närstående och patienter. Förförståelsen har 

tydliggjorts i diskussion mellan författarna under analysarbetet och har därigenom också satts 

åt sidan för att resultatet ska belysa de medverkande sjuksköterskornas erfarenhet utan 

påverkan av förförståelse. För att också öka trovärdigheten i studien har studiens informanter 

varit av olika ålder, kön och arbetslivserfarenhet (Graneheim & Lundman 2004). Författarna 

har läst igenom intervjuerna flera gånger och varje citat i resultatet är tagna direkt och 

ordagrant från intervjuerna. Genom att resultatet tolkats så lite som möjligt så ökar 

trovärdigheten. Att se till studiens överförbarhet och tillförlitlighet får läsaren bedöma då 

studien är så pass liten att det inte går att generalisera. Dock genom att tydliggöra hela 

studiens process i metod och diskussion ökar tillförlitligheten enligt Graneheim & Lundman 

(2004).    
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Resultatdiskussion   

I studien framkom två tydliga domäner, att närstående gynnar eller inte gynnar patienters 

tillfrisknande genom sin närvaro.  

Enligt sjuksköterskornas erfarenhet framkom att ge trygghet var en mycket viktig del som 

närstående gav patienten på en intensivvårdsavdelning för att nå tillfrisknande. De ger 

trygghet genom att finnas där och stötta i en miljö som kan verka skrämmande, orolig och 

stökig. Närstående fungerade som en verklighetsförankring, en trygg punkt att livet ändå 

fortsätter. I en studie gjord av Granberg et al (1998) framkom det att patientens första känsla i 

samband med uppvaknandet på en intensivvårdsavdelning var en tomhetskänsla. De hade 

ingen aning om vart de befann sig, vilken dag det var, om det var dag eller natt eller vad som 

hänt. Däremot kunde de förnimma närvaron av en närstående. De kände igen deras röst och 

beröring och den närvaron gjorde patienten lugn och trygg. Sederade patienter beskrev att de 

kände sig helt tomma när de vaknade upp, saknade tal och tankeförmåga. Då blev de 

närstående de som gav trygghet och närstående innebar något välkänt och normalt för 

patienten (Granberg et al 1998). Sjuksköterskorna i vår studie var överens om att även 

sederade patienter blev lugna och kände trygghet när närstående fanns hos dem genom att se 

förändringar på vitalparametrar. Det bekräftas i en studie ur ett patientperspektiv gjort av 

Mylén et al (2015) att närstående som kommer på besök bidrar till en känsla av trygghet. Bara 

att de sitter bredvid sängen gör att patienten får en trygghetskänsla, även om de inte kan 

kommunicera med varandra. Närstående sågs även som en möjlighet för patienten till att få 

information begriplig vilket också ökade trygghetskänslan. I Engström & Söderbergs (2007) 

studie ur ett sjuksköterskeperspektiv visar att närstående gav patienten trygghet. De finns där 

och kan föra patientens talan eftersom de kan kommunicera med varandra även utan ord. 

Tanken och närvaron av närstående gav dem viljan att leva tillbaka, när de kände att de höll 

på att ge upp. Sjuksköterskorna uttryckte även att närstående var en viktig del till att kunna ge 

en kritiskt sjuk patient omvårdnad och omsorg samt att tillgodose patientens behov. Trygghet 

framkom som en vital del för att patienter ska klara av att nå ett tillfrisknande enligt vår 

studies deltagande sjuksköterskors erfarenhet.   

I Hupceys (2000) studie framkom det att känna trygghet var ett överväldigande behov hos 

intensivvårdspatienter. För att kunna känna trygghet behövde de få information, återfå 

kontrollen samt känna hopp och tilltro. Det visade sig att om dessa behov inte blev 

tillfredsställda så blev patienterna stressade och känslorna kunde då variera från upprördhet 
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till frustration, och de kunde slåss och bli paranoida. För att känna hopp så behövde patienten 

ett mål för framtiden och se en väg att nå målet. Genom sin närvaro ger närstående patienten 

trygghet. De blir avslappnade och känner en verklighetsförankring. Närstående fanns där och 

tog till sig information och kunde sen återberätta för patienten vad som hänt genom att fylla 

igen tomrummet. Med sin inblandning i vården av patienten så kunde närstående även hålla 

patienten informerad om behandlingar och framsteg. De flesta patienterna ansåg att 

tillfrisknandet, i huvudsak, berodde på närstående (McKinley et al, 2002). Under intervjuerna 

framkom det också att patienter som befinner sig på en intensivvårdsavdelning är i behov av 

att ha någon som beskyddar dem. Någon som ser till att svara för deras intressen och vara 

deras förlängda arm. Detta skriver även Olsen et al (2009) i sin studie att närstående ser sig 

själva som patientens beskyddare, deras advokat. En person som för talan när patienten inte 

själv kan, någon som står för dennes intressen. Det framkom i studien att det var av vikt att 

närstående och patienten hade en god relation innan insjuknandet. Om inte, så var närståendes 

närvaro inte av godo. Någonting som framkom i vår studie var att sjuksköterskorna själva 

ansåg att de gav patienterna bättre vård om närstående kom på besök. De prioriterade de 

patienter som skulle få besök med att genomföra omvårdnadsåtgärder samt att de fick det lilla 

extra. Sjuksköterskorna berättade också att som vårdpersonal blir man mer på tårna och vill 

göra ett bättre jobb om närstående finns än om det inte finns några. I en studie gjord av 

Mitchell et al (2009) framkom det att om en patient har närstående hos sig ger detta 

sjuksköterskor en ökad chans till att ge patienten ett mer holistiskt vårdande då närstående kan 

hjälpa till att uttrycka patientens behov. Det framkom också att genom familjecentrerad vård 

på intensivvårdsavdelning så ökar sjuksköterskornas respekt och samarbete kring patienten 

och patienten får mer stöd. Genom att inkludera familjen i vården ger detta också en ökad 

möjlighet för tillfrisknandet efter vården på en intensivvårdsavdelning då familjen har varit en 

del av sjukdomsförloppet och är insatta i vården. Vår studies resultat visar också att, genom 

att inkludera familjen i vården på intensivvårdsavdelning så ökar möjligheten för stöd och 

hjälp för patienten efter vårdtiden. Det skapar även ett hopp hos patienten att livet fortsätter 

även efter sjukdomen. 

Närstående gav också enligt sjuksköterskorna en vilja att kämpa vidare, några som 

uppmuntrade till ett tillfrisknande. Sjuksköterskorna som deltog i studien upplevde inte att 

patienter som självvalt var ensamma hade svårare att uppnå ett tillfrisknande än de patienter 

som hade närstående som fanns där för dem. Ensamhet var inget som direkt påverkade 

patienterna i negativt syfte utan snarare så blev det en större negativ påverkan på de patienter 
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som hade närstående som inte fanns där för dem. I en studie av Bergbom & Askwall (2000) 

studie framkom att patienterna kände glädje och tacksamhet över att deras närstående varit på 

besök hos dem under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen. Närstående är de som ger hopp, 

trygghet och energi vilket ger patienten viljan att kämpa (Bergbom & Askwall 2000). I vårt 

resultat framkom det också att om patienten själv inte hade hopp och viljan till att nå 

tillfrisknande spelade det ingen roll hur mycket närstående fanns där och försökte stötta hen. 

Sjuksköterskorna talade om att patientens egen inställning är mycket viktig, men för att också 

kunna förändra inställningen till livet var närstående av stor vikt. De hade, om goda relationer 

fanns, möjlighet till att skapa hopp tillsammans med patienten och tillsammans ha hopp om en 

god framtid. För att nå en hög KASAM som i sin tur leder till hälsa behövs en känsla 

meningsfullhet och hanterbarhet, men också begriplighet. Risken finns att om en person 

känner låg känsla av sammanhang ökar risken för sjukdom och ohälsa (Antonovsky 1991). I 

vår studie framkom vikten av besök av närstående för att visa på en framtid. Enligt 

sjuksköterskorna i vår studie framkom det att närstående får patienten att känna 

meningsfullhet och hopp vilket Antonovsky (1991) menar ökar KASAM och chansen att nå 

hälsa. Sjuksköterskorna i vår studie uppgav också att närstående gav patienterna en hemkänsla 

vilket skapade trygghet. Detta kan i sin tur kopplas till Antonovskys (1991) tankar om att 

befinna sig i en begriplig livssituation. Genom att närstående finns där för patienten ökar 

tryggheten då de ger patienten en livsförankring och hjälpa till att få kontroll över situationen 

och göra den begriplig. Detta genom att exempelvis närstående tydliggör information för 

patienten och ta med bilder på motiv som är betydelsefull för patienten. 

Det framkom under intervjuerna att sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan få hjälp av 

närstående att skapa samtalsämnen och hemkänsla genom att närstående får fylla i ett papper 

med information om patienten. Där skapades ett sätt att kunna kommunicera på individnivå 

och även hjälpa patienten att skapa en hemkänsla som i sin tur skapade trygghet för patienten. 

I en studie gjord av Engström et al (2010) upplevde intensivvårdssjuksköterskan att 

närstående har en stor betydelse för vården av en intensivvårdspatient. Detta för att närstående 

känner patienten bäst. Sjuksköterskorna såg de närstående som en möjlighet till att skapa en 

god relation mellan sig och patienten. 

Att skriva dagbok användes på alla enheter som vi intervjuade sjuksköterskor ifrån. Fyra av 

sjuksköterskorna arbetade också med post-IVA-mottagning där uppföljning sker av patienter 

efter vård på en intensivvårdsavdelning. På post-IVA-mottagningen hade patienterna med sig 
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dagboken och tillsammans med patient och närstående lästes det igenom det som stod skrivet 

i dagboken. Många ansåg att dagboken inte var någonting som påverkade tillfrisknandet under 

själva vårdtiden på intensivvårdsavdelningen men den ansågs vara en mycket viktig del av 

rehabiliteringen. Dessutom ansåg sjuksköterskorna i studien att tillfrisknandet fortsatte lång 

tid efter själva vårdtiden på intensivvårdsavdelningen och att närstående där hade en mycket 

stor roll för patienten att kunna nå ett tillfrisknande. Dagboken var också ett hjälpmedel för 

närstående som kunde ha den till hjälp och stöd för att kunna gå igenom vårdtiden med 

patienten och för att ha ett slags bevis på att de hade varit där och besökt patienten om 

minnesluckor fanns. I en studie av Åkerman et al (2010) angående dagboken framkom det att 

grundtanken med dagboksskrivandet är att på ett bra sätt kunna återge den tiden som patienten 

tillbringat på intensivvårdsavdelningen, en hjälp att komma ihåg. På vissa ställen 

uppmuntrades anhöriga att skriva i dagboken och på vissa ställen separeras vårdpersonalen 

och anhörigas del i dagboken. På en del intensivvårdsavdelningar används fotografier som 

kan visa alla möjliga motiv, både på patient men också på när exempelvis närstående är på 

besök. Den största delen till varför en dagbok skrivs till en patient är för att i rehabiliteringen 

kunna återskapa tiden på intensivvårdsavdelningen (Åkerman et al 2010).   

Under intervjuerna framkom vikten av att kommunicera med patienten och närstående om 

besökstider. Sjuksköterskorna var inte överens om hur patienterna och närstående skulle 

bemötas om friheten att komma när de ville och inte. Att ha närstående på besök ansåg 

sjuksköterskorna i studien inte alltid vara positivt. Detta för att patienter ibland kan ha svårt 

att släppa sin roll, inte vill visa sig svag och sjuk och kanske inte alltid har ork för besök. 

Detta att behöva visa hur sjuk man verkligen är inför sina närstående bekräftas även i en 

studie av Olsen et al (2009). Där framkom det också att det även är en negativ stress för 

patienten och det är särskilt jobbigt att behöva visa sig sjuk inför sina barn. Detta påverkar 

tillfrisknandet negativt och blev snarare en onödig påfrestning vilket inte gynnar 

tillfrisknandet. I Johnstons (2011) studie framkom det att kroppen och själen hör ihop och 

måste vara i balans. Patienter som upplever en psykologisk inre stress har svårare att 

återhämta sig kroppsligt. Gemensamt visade dessa studier att närståendes närvaro var oerhört 

betydelsefull för patienten, de gav motivation att kämpa, vilket i sin tur stödjer denna studies 

resultat. 

Sjuksköterskorna i denna studie var inte helt överens om vad de ansåg gällande besökstider 

för att gynna patientens tillfrisknande. En del ansåg att det var bra med fria besökstider för att 
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låta närstående komma och gå när de ville, men då såg det detta ur ett närståendeperspektiv. 

Men när de tänkte ur patientperspektivet så blev det istället så att det hade varit bättre med 

tydliga besökstider. Alla sjuksköterskor var överens om att det inte fick bli för långa besök för 

att detta tröttade ut patienten och påverkade hen negativt. Korta besök, inte för många 

samtidigt gjorde patienten gott. Detta kan jämföras med att i en studie av Garrouste-Orgeas et 

al (2008) framkom det att fria besökstider var att föredra för det associerades med låg närvaro 

av familjemedlemmar samtidigt, hög tillfredsställelse hos familjen samt måttliga symtom på 

ångest och depression hos familjemedlemmar. Ingen av personalen på 

intensivvårdsavdelningen uppfattade någon betydande störning i vårdarbetet. De fria 

besökstiderna resulterade inte heller i långa besök. De flesta familjemedlemmarna kom på 

dagtid och stannade mellan 1-2 timmar och de kom aldrig många samtidigt eftersom de inte 

hade någon speciell tid att anpassa sig till. Även för patienten var det bra med obestämda tider 

då dem inte behövde anpassa sig till en viss tid. I Farrell et al (2005) studie framkom 

besökstiderna som en komplex situation för sjuksköterskorna. De ska både ta hand om 

patienten och samtidigt ge information till anhöriga så därför krävs en balans mellan 

besökarens behov av information och sjuksköterskans möjlighet att utföra sitt jobb. Det 

framkom att det är ett orimligt krav som ställs på sjuksköterskan när hen ska ta hand om både 

en kritiskt sjuk patient och samtidigt informera oroliga anhöriga. De ansågs att det borde 

finnas någon annan som kunde ta sig an de anhöriga. Det som sjuksköterskorna i denna studie 

berättade var att oavsett om det fanns strikta tider eller inte var en kommunikation och 

överenskommelse det som krävdes för att i slutändan gynna patienten. 

Någonting som sjuksköterskorna också tog upp under intervjuerna var att de var dåliga på att 

nyttja närståendes vilja till att komma dygnet runt. Patienter som känner oro och ångest som 

ville ha sina närstående på besök för att kunna slappna av, lyssnades inte på. Sjuksköterskorna 

ansåg att de inte riktigt kunde ringa nattetid även om tillåtelse hade givits av närstående. Det 

kan diskuteras om varför sjuksköterskorna ansåg att det inte var lika ok att ringa på natten 

som på dagen. Det är av stor vikt att intensivvårdspersonalen redan från början skapar en 

förtroendefull relation med närstående för att underlätta diskussionerna runt patienten. Att låta 

närstående finnas nära patienten i ett kritiskt skede genom fria besökstider och 

övernattningsmöjligheter förbättrar förståelsen av vårdförloppet samt kommunikationen. Det 

är viktigt att personalen tar sig tid att noggrant informera närstående om patientens tillstånd 

och prognos. Erfarenheten har visat att informationen som ges ofta, måste upprepas för att 

närstående ska kunna tillgodogöra sig den (Soini & Stiernström 2005).    
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Slutsats  

Närstående är viktiga för tillfrisknandet hos kritiskt sjuka patienter på en 

intensivvårdsavdelning enligt sjuksköterskors erfarenhet. De är de som känner patienten bäst 

och kan föra dennes talan. Det är också de som kan ge patienten trygghet, kämpaglöd och 

hopp. Närstående ses som någon som enligt sjuksköterskornas erfarenhet bör finnas hos en 

patient för att nå tillfrisknande. Som sjuksköterska måste man vara lyhörd för vem som är 

patientens närstående. Det finns även patienter som inte har någon närstående och i de fallen 

så påverkas inte patienten negativt. De patienter som har en dålig relation med närstående kan 

tillfrisknandet påverkas negativt. Detta eftersom det ger en känsla av ensamhet och 

övergivenhet. En balansgång är av vikt med hur mycket och hur ofta närstående är på besök. 

Det är ett avvägande som måste tas beslut om i varje individuellt fall. 

 

Kliniska implikationer och förslag till framtida forskning 

Det är viktigt i vården av kritiskt sjuka patienter ta reda på vem som faktiskt är dennes 

närstående och detta är sjuksköterskans ansvar. Att därefter få möjlighet att prata och 

diskutera med närstående om hur nära de vill vara, skulle vara det mest optimala. Det bör 

finnas tid avsatt till det och även i samråd med både patient och närstående komma överens 

om vilka besökstider som ska gälla.  

Ett förslag till framtida forskning inom ämnet är att studera hur besök av närstående på 

bestämda eller obestämda besökstider påverkar en kritiskt sjuk patient som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. 
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Bilaga 1  

Till vederbörande avdelningschef    

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjuer inom ett examensarbete   

Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, vid 

Umeå Universitet. Planen är att inom vårt examensarbete för magistergrad genomföra en 

intervjustudie för att undersöka anhörigas betydelse för tillfrisknandet hos svårt sjuka 

patienter på Intensivvårdsavdelning, ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

Vi vänder oss till dig som avdelningschef om en förfrågan att få genomföra intervjuer med 

max fem sjuksköterskor på din enhet. Vi önskar att få din hjälp att utse fem sjuksköterskor 

som skulle passa att medverka i vår studie samt framföra en förfrågan till dessa om att delta.  

Sjuksköterskorna skall ha jobbat minst två år som specialistsjuksköterska inom intensivvård. 

Vid godkännande av att vi får genomföra studien på din avdelning, vänligen kontakta oss via 

mail. Har du lämpliga deltagare till studien på din avdelning, vänligen vidarebefordra vårt 

brev, "Förfrågan om att delta i studie" till dessa sjuksköterskor.    

   

Intervjuerna kommer att genomföras enskilt och kommer att ta 30-60 min. Intervjun kommer 

att spelas in och transkriberas och insamlade intervjuer kommer att hanteras konfidentiellt. 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan motivering.  

  

Med vänlig hälsning  

    

Ida Oskarsson Mörk                     Catarina Stenlund             Regina Santamäki Fischer  

Sjuksköterska                               Sjuksköterska                    Universitetslektor  

Kontaktperson                              Kontaktperson                   Handledare 

idma0047@student.umu.se          juktfors@yahoo.se            regina.santamaki.fischer@umu.se  

0709 73 37 27                              0767 85 55 56                    0705523187          
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Bilaga 2  

 

Förfrågan om att delta i en intervju till ett examensarbete  

Närståendes betydelse för tillfrisknandet hos svårt sjuka patienter - ur ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

intensivvård, vid Umeå Universitet. I vårt examensarbete för magistergrad vill vi undersöka 

Närståendes betydelse för tillfrisknandet hos svårt sjuka patienter på Intensivvårdsavdelning - 

utifrån sjuksköterskans perspektiv.    

Vi vänder oss till dig om en förfrågan om att ställa upp på en intervju. Du är en 

Intensivvårdssjuksköterska med minst två års erfarenhet. Intervjuerna kommer att genomföras 

enskilt och kommer att ta 30-60 min. Öppna frågor kommer att ställas. Intervjun kommer att 

spelas in och transkriberas och insamlade intervjuer kommer att hanteras konfidentiellt. Inga 

obehöriga kommer att ha tillgång till intervjuerna. Dina uppgifter kommer att hanteras enligt 

Personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 

Deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan motivering.     

Vill du medverka i studien, vänligen kontakta oss via mail så kommer vi att gemensamt 

besluta om datum, tid och plats för intervjun. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss.   

   

    

Med vänlig hälsning  

   

Ida Oskarsson Mörk                     Catarina Stenlund             Regina Santamäki Fischer  

Sjuksköterska                               Sjuksköterska                    Universitetslektor  

Kontaktperson                              Kontaktperson                   Handledare 

idma0047@student.umu.se          juktfors@yahoo.se            regina.santamaki.fischer@umu.se  

0709 73 37 27                              0767 85 55 56                    0705523187                   

   

  



28 
 

Bilaga 3  

  

Intervjuguide  

  

* Hur gammal är du?   

* Hur länge har du jobbat som intensivvårdssjuksköterska?   

* Kan du berätta vilken betydelse du tror att en närstående har för tillfrisknandet hos en svårt 

sjuk IVA-patient?   

* Kan du berätta om en händelse när du anser att närstående har haft betydelse för 

tillfrisknandet hos en patient?   

* Kan du berätta vad närståendes närvaro ytterligare kan medföra för patienten?    

* Upplever du att du som sjuksköterska få ge råd/använda dig av några redskap för att hjälpa 

närstående till att hjälpa patienten mot tillfrisknande?   

  

Följdfrågor:   

*  Hur tänkte du nu?   

* Kan du förklara mer?   

* Kan du utveckla detta vidare?   

 


